
Вучић у Бриселу: Желимо мир са Албанцима, враћамо се за сто чим Приштина повуче противправне одлуке; Могерини: ЕУ очекује да Србија и Косово брзо испуне обавезе према дијалогу; Тачи: Потребан споразум о међусобном признању и чланству Косова у УН
четвртак, 08 новембар 2018 22:51

Шефица европске дипломатије Федерика Могерини разговарала је у Бриселу са
председником Србије Александром Вучићем и председником Косова Хашимом Тачијем, у
оквиру дијалога о нормализацији односа Београда и Приштине. Претходно се Могерини
одвојено састала са Вучићем и Тачијем.

  

  

"Европска унија очекује да Србија и Косово брзо испуне своје обавезе према
дијалогу, имајући у виду директну повезаност свеобухватне нормализације односа
медју њима, и конкретних изгледа њихових аспирација према ЕУ", пише у саопштењу
високе представнице ЕУ за спољну и политику безбедности.

  

"У својим разговорима с двојицом председника, Федерика Могерини је нагласила
потребу Косова и Срби да обезбеде услове за дијалог и да се уздрже од речи, акција и
мера супротних духу нормализације", пише у тексту.

  

На крају саопштења се каже да су "разговарали о потребним корацима за пут напред и
одлучили да остану у сталном контакту наредних дана да би проценили оно што следи
данашњем састанку".

  

Тачи је изјавио пред састанак са Могерини да се сагласио да се повећа динамика
дијалога.
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Рекао је да је тешко постићи споразум о нормализацији односа са Србијом, али да ће
учинити све да до тога дође.

  

Он је поручио да је у Бриселу како би се разговарало о могућности постизања правно
обавезујућег споразума са Србијом.

  

"Циљ Косова је да гради добросуседске односе са свим земљама, у том правцу и са
Србијом, како би се могло ићи напред ка интеграцији у Европску унију и НАТО и како би
се отворила глобална перспектива држави Косово", казао је он новинарима.

  

Последња рунда дијалога Београда и Приштине на највишем нивоу одржана је 18. јула. 

  

Наставак дијалог је био заказан за 7. септембар у Бриселу, али се Вучић и Тачи тада
нису састали, већ је Могерини одржала одвојене састанке с двојицом председника.

  

Вучић: Нико од нас се неће појавити док Приштина не повуче противправне одлуке

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас у Бриселу, после састанка са
шефицом европске дипломатије Федериком Могерини и косовским председником
Хашимом Тачијем, да ће се дијалог наставити кад Приштина повуче своје протвправне
одлуке.
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  "Овде се нико од нас неће појавити док они не повуку противправне одлуке", рекао јеВучић за РТС.  Упозорио је и на намеру Приштине да формира војску и један гарнизон упути премасеверу, што је супротно Бриселском споразуму и споразуму који имамо са НАТО.  "Рекао сам да сам веома забринут због тога и рекао сам да се то неће догодити. То јесве што имам да кажем свима. Па нека мало људи у Европи и сви други размисле шта јето договорено бриселским споразумом, шта је то што је договорено са НАТО и зашто јето некоме данас потребно и ко би то желео да изазива сукобе", рекао је Вучић.  Како је додао, Србија то свакако не жели.  "Србија не жели сукобе, Србија жели мир са Албанцима, али Србија неће дозволитиугрожавање слободе и мира својих грађана и свог народа", поручио је председникСрбије.  Он је рекао да ће одлука Приштине о додатном порезу од 10 одсто на робу из Србијеостати на снази, да се у Европи нису много због тога узбудили, а такође је упозорио даЕвропљани намеравају да избаце Србију енергетске мреже за север Косова.  "Грађанима Србије желим да кажем да су тешки дани у политичком смислу пред нашомземљом. Претходних дана добили смо одлуке приштинских власти у којима супротивправно ЦЕФТА споразуму повећали порез за робу из Србије. Нико се није изЕвропе нарочито узбудио, осим саопштења Могерини", рекао је он.  "Оно што се сутра дешава је трећа ствар - Европљани покушавају да нас избаце изенергетске мреже за север Косова, противправно. У нацрту, предлогу енергетскогспора било је јасно да мора да се форимара ЗСО а она две мешовите компаније насеверу које би биле преносник до албанског оператера. Пошто није формиранаЗСО, кривицом Приштине, они то сада нама хоће да отму, да нам отму право наструју, да изгубимо далеководе ка Македонији, Албанији, Црној Гори", рекао јеВучић.  Желе да нас избаце, противправно, не уважавајући наше аргументе, упозорава Вучић идодаје да ће та одлука бити у понедељак.  Како је рекао, против нас су се изјаснили Немачка, Француска, Италија, Швајцарска,Белгија, Луксмебург, Хрватска, Холандија ...  За нас су Шпанија, Словачка, БиХ.  "Боримо се колико можемо, али шансе су мале", рекао је он.  Тачи: Потребно постићи споразум који ће се завршити међусобним признањем ичланством Косова у Уједињеним нацијама  Председник привремених косовских институција Хашим Тачи изјавио је вечерас уБриселу да је "суочавање са Србијом тешко".  

  "Интерес обе земље је постизање мирног решења које отвара простор за европскуперспективу. Остаје да се види у будућности како ће се ствари кретати, али тешко јеспоразумети се са Србијом. Разговор је био жесток и арогантан са стране Србије, док јенаш био балансиран и фер", рекао је Тачи после састанка с председником СрбијеАлександром Вучићем и високом комесарком ЕУ за спољну политику и безбедностФедериком Могерини.  Како је рекао, потребно је отворити пут за постизање споразума Београда и Приштинекоји би завршио "међусобним признавањем и чланством Косова у УН", преносеприштински лист Зери.  Он је, међутим, додао да је оптимиста да ће у скоријој будућности споразум битипостигнут.  Према његовим речима, дијалог и споразум су једина алтернатива, и да ће на крајуспоразум ипак бити постигнут.  "Дијалог и преговори не иду ни са ултиматумом нити са агресивним тоновима", рекао јеТачи.  Могерини одржала заједнички састанак са Вучићем и Тачијем  Шефица европске дипломатије Федерика Могерини разговарала је у Бриселу сапредседником Србије Александром Вучићем и председником Косова Хашимом Тачијем, уоквиру дијалога о нормализацији односа Београда и Приштине. Претходно се Могериниодвојено састала са Вучићем и Тачијем.  

  Портпаролка Европске службе за спољне послове Маја Коцијанчич објавила је наТвитеру фотографију Могерини са Вучићем и Тачијем уочи састанка.  Очекивања Европске службе за спољне послове су била да Вучић и Тачи на састанкупотврде спремност да интензивирају активности на постизању правно обавезујућегспоразума о свеобухватној нормализацији односа, кључног за европски пут Србије иКосова.  Тачи је изјавио пред састанак са Могерини да је тешко постићи споразум онормализацији односа са Србијом, али да ће учинити све да до тога дође.  Он је рекао да је у Бриселу како би се разговарало о могућности постизања правнообавезујућег споразума са Србијом.  "Циљ Косова је да гради добросуседске односе са свим земљама, у том правцу и саСрбијом, како би се могло ићи напред ка интеграцији у Европску унију и НАТО и како бисе отворила глобална перспектива држави Косово", казао је он новинарима.  Последња рунда дијалога Београда и Приштине на највишем нивоу одржана је 18. јула.   Наставак дијалог је био заказан за 7. септембар у Бриселу, али се Вучић и Тачи таданису састали, већ је Могерини одржала одвојене састанке с двојицом председника.  Председник Александар Вучић стигао је у седиште европске Службе за спољне пословеу Бриселу.  Он ће се ту прво састати са шефицом европске дипломатије Федериком Могерини, којапосредује у дијалогу Београда и Приштине.  Према плану Могерини у Бриселу је у 18 сати требало да почне њен билатерални сусретса Тачијем, у 19 сати је очекује састанак са Александром Вучићем, док је око 20 сатипланирана заједничка радна вечера.      Your browser does not support the video tag.   Ово је први састанак Вучића и Тачија после два и по месеца од како је застао дијалогБеограда и Приштине, а одржава се у време када су привремене приштинскеинституције одлучиле да за 10 одсто повећају порез на робу из централне Србије.    #EU  facilitated high level dialogue: HRVP @FedericaMog  welcomes @predsednikrs @avucic .Brussels, now.  #Serbia#Kosovo#WesternBalkanspic.twitter.com/TfrVGuMx9k  — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) November 8, 2018    У саопштењу Службе за спољне послове Европске уније наведено је да се очекује да ћеВучић и Тачи на састанку потврдити своју спремност да интензивирају напоре упостизању правно обавезујућег споразума о нормализацији односа, што је од суштинскеважности за њихов европски пут.  Тачи: Спремни за правно-обавезујући, свеобухватни споразум са Србијом  Председник Косова Хашим Тачи поручио је на свом Твитер налогу да ће у вечерашњемсусрети са председником Србије Александром Вучићем и високом представницомЕвропске уније (ЕУ) Федериком Могерини потврдити пуну преданост Косова да сепостигне правно-обавезујући, свеобухватни споразум са Србијом.    #EU  facilitated high level dialogue: HRVP @FedericaMog  welcomes President @HashimThaciRKS .Brussels, now. #Kosovo#Serbia#WesternBalkanspic.twitter.com/RQjlvyf05f  — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) November 8, 2018    (Агенције)    
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